
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број: 404-02-122/2015-12/7 

Датум: 4. новембар 2015. године 

Б е о г р а д 

         

 

 

        На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', 

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку припремила је 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА  

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку 

- одржавање серверске опреме у судовима - 

редни број 37/2015 

 

 

на писани захтев заинтересованог лица, упућен путем електронске поште дана 2. 

новембра 2015. године у 12.16 сати: 

 

 

1. Питање заинтересованог лица: 
У обрасцу 6.7 Потврда референтног наручиоца није дато поље за упис вредности 

референтног уговора. Молим вас да потврдите да је потребно унети вредност 

референтног уговора. 

 

1. Одговор Комисије: 

Да, потребно је. Конкурсна документација је измењена у овом делу. Измењен 

образац 6.7 можете преузети из пречишћеног текста Конкурсне документације који 

је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

 

2. Питање заинтересованог лица: 
У обрасцу 6.2 на страници 31. Конкурсне документације, као и у Моделу уговора 

на страници 42. Конкурсне документације наведено је да је понуђач дужан да за сву 

предметну опрему продужи стандардну произвођачку гаранцију за минимум 12 

месеци. Узимајући у обзир датуме производње, као и пословну политику 

произвођача, за одређену опрему више није могуће продужити произвођачку 

гаранцију. Молимо вас да потврдите да је понуђач дужан да за сву предметну 

опрему за коју је могуће набавити продужење стандардне произвођачке гаранције 

иаспоручи исту, док је за осталу опрему у обавези да обезбеди услове одржавања за 

минимум 12 месеци, под истим условима и у складу са стандардном произвођачком 

гаранцијом. 

 

 

 

 



2. Одговор Комисије: 

Конкурсна документација је измењена у овом делу. Пречишћени текст Конкурсне 

документације можете преузети са Портала јавних набавки и интернет странице 

наручиоца. 

 

 

3. Питање заинтересованог лица: 
На страници 22. Конкурсне документације, као и у Моделу уговора на страници 41. 

Конкурсне документације наведено је да је понуђач дужан да обезбеди банкарску 

гаранцију за добро извршење посла и банкарску гаранцију за отклањање грешака у 

гарантном року. Имајући у виду предмет уговора, уговорени рок је у исто време и 

гарантни рок, тако да обе гаранције обезбеђују исту уговорну обавезу у истом 

временском периоду. Молим вас да потврдите да понуђач није дужан да обезбеди 

банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, а самим тим ни 

писмо о намерама банке да ће издати гаранцију за отклањање грешака у гарантном 

року. 

 

3. Одговор Комисије: 

Конкурсна документација је измењена у овом делу. Пречишћени текст Конкурсне 

документације можете преузети са Портала јавних набавки и интернет странице 

наручиоца. 

 

 

Комисија за јавну набавку 

- Небојша Павловић, гимназија 

- Ивана Радуловић, дипломирани инжењер организационих наука 

- Јелена Кулић, службеник за јавне набавке, дипломирани правник 

- Владимир Пејчић, дипломирани правник 

- Марио Малетић, дипломирани правник 

- Јована Анђелковић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке (запослена 

у Дирекцији за управљање одузетом имовином) 

 
 

објавити на: 

- Порталу јавних набавки 

- интернет страници наручиоца 


